
 د عيسى حيـرش.أ/   إدارة العمليات   1
 شاخمة اآلفـق : اعداد 

 احملاضرة األوىل

 ( 1)املفهوم واإلستراتيجية والتطور : إدارة العمليات 

 أساس هذا النشاط االقتصادي هو اإلنتاج : النشاط االقتصادي أساسي بالنسبة للمجتمع 

 اإلنتاج أساسي بالنسبة للمجتمعات 

 , ما هو اإلنتاج ؟ أداة إلجياد وحتويل وإضافة قيمة جديدة للمواد واملنتجات مصدر الثروة 

 جمال تنافس كبري بني اجملتمعات وبني املؤسسات داخل نفس اجملتمع  

 هو أساس التطور احلقيقي للمجتمعات يف عامل اليوم : اإلنتاج ينتج وجيدد الثروة 

 مها مبا متلك من ثروة وإمنا مبا تستطيع إنتاجه من هذه الثروة اجملتمعات املعاصرة, ال ميكن تقيي

 عملية حتويل املدخالت من خالل العملية التحويلية إىل خمرجات  :تعريف اإلنتاج 

 خمرجات            العمليه التحويليه               مدخالت 

 الكفاءة /  الفعالية : تقيم عملية اإلنتاج مبعياريني 

 القدرة على حتقيق األهداف = الفعالية 

 العالقة بني املخرجات واملدخالت =  الكفاءة

 املخرجات   = الكفاءة 

  املدخالت              

 :تصنيف عمليات اإلنتاج 

 عملية حتويلية/  عملية استخراجية  : حسب نوع القطاع

 عملية قائمة على التجميع / عملية قائمة على التصنيع :  حسب  طبيعة عملية اإلنتاج

عملية التجميع من أجل / عملية التصنيع من أجل الطلب/عملية التصنيع من أجل املخزون : حسب الغرض من اإلنتاج
 الطلب 
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 مفهوم إدارة العمليات  -1

 تطور املفاهيم                   تطور البيئة والعلوم 

 مراحل كربى  3أثناء تارخيها, مرت اجملتمعات البشرية بـ 

 كانت اجملتمعات زراعية : املرحلة األوىل

 . الطاقه احليوانيه  / املاء / الريح  /  النار  = الطاقة 

 ...( الطني, الفخار, احلياكة, النحاس)متارس يف ورش عائلية =  لصناعةا

 باإلضافة إىل صناعة حربية فرضتها احلروب املنتشرة آنذاك ,  تتميز بوترية إنتاج ضعيفة وغري حمكمة 

 كانت الزراع هي القطاع املهيمن يف الشغل =  الشغل

 حتولت اجملتمعات إىل صناعية : املرحلة الثانية

 ...( الكهرباء, احملروقات, النووي, الليزر) باإلضافة إىل األنواع السابقة, ظهرت أنواع أخرى من الطاقة  = الطاقة 

 الثورة الصناعية نقلت اجملتمعات من زراعية إىل صناعية =  الصناعة

 أدى النشاط الصناعي إىل حتوالت يف تنظيم اإلنتاج واجملتمعات /  يتميز النشاط الصناعي بنمو مستمر 

 أصبحت الصناعة هي القطاع املهيمن يف الشغل =  الشغل

 حتولت اجملتمعات إىل خدمية : املرحلة الثالثة

 مع منتصف القرن العشرين شرع قطاع اخلدمات يف التوسع 
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 انتقل مركز الثقل من اإلنتاج إىل اخلدمات : يف اجملتمعات املعاصرة 

 

 التحول من إدارة اإلنتاج إىل إدارة العمليات 

 إدارة اإلنتاج املادي دون اخلدمات   = إدارة اإلنتاج  

 إدارة العمليات اإلنتاجية واخلدمية   = إدارة العمليات 

 تعريف إدارة العمليات  -2

والرقابة ( سواء كانت إنتاجية أم خدمية)إدارة العمليات هي عملية التخطيط والتنظيم للعمليات  :مدخل الوظائف 
 ( 13ص)عليها لتحقيق أهداف املؤسسة 

إدارة العمليات هي عملية صنع القرارات املتعلقة بتصميم نظام العمليات وتشغيلها لتحقيق أهداف  :مدخل القرار 
 ( 13ص)املؤسسة 

إدارة العمليات هي عملية التوجيه والسيطرة على نظام العمليات يف ظروف البيئة الداخلية واخلارجية  :مدخل النظم 
 ( 13ص )لتحقيق أهداف املؤسسة 

املدخل هي النظرة اليت حتكم تعاملنا مع موضوع معني وطريقة املعاجلة اليت تساعد على : عمليات مداخل إدارة ال -3
 ( 11.ص)الفهم املنهجي لذلك املوضوع 

 املدخل هو املنطلق الذي نفهم به األشياء ونعاجلها به 

 : إلدارة العمليات مداخل عديدة, أمهها 

/                  مدخل دورة احلياة /مدخل النظم / مدخل القرارات /   مدخل علم اإلدارة / مدخل الوظائف اإلدارية 
 مدخل إستراتيجية العمليات 
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  MANAGERIAL FUNCTIONS APPROACH مدخل الوظائف اإلدارية 

 من أقدم املداخل يف اإلدارة 

 ال يزال حيظى باهتمام لدى املختصني يف إدارة العمليات 

 يقوم على جتميع قرارات وأنشطة إدارة العمليات يف جمموعات رئيسية  تدعى وظائف املدير 

 أربع وظائف إلدارة العمليات  Russelو  Cook حيدد 

املنتج, منط التشغيل , اختيار التجهيزات, إعداد معايري العمل, تطور مهارات  :, ويضم(تصميم نظام اإلنتاج)التصميم  
 .املوقع, التنظيم الداخلي للمعمل العاملني, اختيار 

 الشراء, تقدير احلاجات, إعادة تصميم التشغيل, النقل , الصيانة   :, ويضم(تشغيل نظام اإلنتاج)التشغيل  

 . ملشروع, توقيت طلبيات املخزونتشمل التخطيط اإلمجايل, إدارة ا  :اجلدولة

 . ودة, والرقابة على التكلفةالرقابة على املخزون, والرقابة على اجل:  الرقابة وتضم 

 :  أحد عيوب املدخل يف عدد الوظائف وحمتواهاهناك من حيدد وظائف أخرى, وهذا ما جعل 

  Management science approachمدخل علم اإلدارة 

 : ثالثة عناصر مسحت بظهور وتطور هذا املدخل 

 .( ابتداءا من اخلمسينيات)استعمال تكنولوجيا احلاسب /  ( مع احلرب العاملية الثانية)ظهور وتطور حبوث العمليات 

 كبار ممثلي هذا املدخل  M.K. Starrو    E.S. Buffaتعترب / تعقد وكرب حجم األعمال 

القرار األمثل ال ميكن أن يصل إليه / يعتمد هذا املدخل على النماذج الكمية عموما ومناذج حبوث العمليات خاصة 
 .ساليب الكمية  املدير إال باستعمال األ

  : يواجه هذا املدخل صعوبات كثرية, منها خاصة 

 /عدم واقعية فرضية الرشد املطلق / صعوبة احللول املثلى / مستوى التجريد عند متثيل الواقع 

 هذا املدخل يهمل جانبا مهما يف اإلدارة وهو اجلانب الفين 
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  Decisions approachمدخل القرارات 

 حسب املدرسة القرارية, ميثل القرار جوهر العملية اإلدارية 

 تكمن إدارة العمليات يف دراسة صنع القرار لوظيفة العمليات : حسب هذا املدخل

 يركز على أمهية االساليب التحليلية يف صنع القرار  :هذا املدخل

 الرشد املطلق  تعتمد احللول املرضية بدال من احللول املثلى والرشد املقيد بدال من 

 وضع هذا املدخل خطوات منهجية اختاذ القرار 

 املتابعة والتقييم /اختاذ القرار /حتديد وتقييم البدائل املتاحة / مجع البيانات / حتديد املشكلة 

  Herbert Simon  /R.G. Schroeder: ميثل هذا املدخل خاصة 

  Systems approachمدخل النظم 

 يركز هذا املدخل على نظام اإلنتاج 

 يرى هذا املدخل أن اإلنتاج عبارة عن نظام يقوم بتحويل مدخالت إىل خمرجات عرب عملية حتويلية 

L.V. Bertalanffy  

 

 : من مزايا مدخل النظم ما يلي

 تطوير الرؤية الكلية لنظام اإلنتاج 

 االهتمام بالعالقات الرابطة بني النظم املكونة لنظام اإلنتاج 

 التفاعل مع البيئة 
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مدخال منطقيا يقوم على  Aquilanoو  Chaseقدم    :  Life cycle approach مدخل دورة احلياة
 دورة حياة نظام اإلنتاج مع متابعة تقدم هذا النظام منذ ظهوره وحىت هنايته 

وعند عجزه عن . النظام يولد كفكرة مث مير عرب مراحل منو وتطور ليستجيب ملتطلبات البيئة: حسب هذا املدخل
 . االستجابة, ينتهي هذا النظام

  Operations strategy approachمدخل إستراتيجية العمليات 

Wickham Skinner  يف املاضي كانت وظيفة اإلنتاج تعترب وظيفة مساعدة , هو الرائد واملؤسس هلذا املدخل
 كانت هذه الوظيفة تتبع إلستراتيجية التسويق  , فقط 

 تكنولوجيا متقدمة  /  تقليص حياة املنتج : أن اجملتمع املعاصر يتجه حنو    Skinnerيرى 

 احلجم حنن يف حاجة إىل تغيري بعض املفاهيم املتعلقة باإلنتاجية واقتصاديات : وهلذا 

 على اإلدارة العليا أن تقلص من التفويض وأن تشارك يف القرارات اخلاصة باإلنتاج 

 جيب مراعاة اإلنتاج يف جممله وليس كأجزاء 

 إستراتيجية العمليات  -1

 مل تكن وظيفة العمليات حتظى من قبل باالهتمام على املستوى اإلستراتيجي 

 كانت تعاجل ضمن املستوى التشغيلي ومتثل وظيفة مساعدة لتحقيق اإلستراتيجية التسويقية 

 انتبه بعض الباحثني إىل هذه  املسألة ومتكنوا من إظهار الصفة اإلستراتيجية لوظيفة العمليات 

 كما أن التجربة اليابانية سامهت بقوة يف توجيه النظر إىل إستراتيجية العمليات 

  :هم يف إظهار إستراتيجية العمليات أهم من سا

 W. Skinner  /S.C Wheelwright   / 

R.H Hayes   /M. Porter  
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 :تعريف إستراتيجية العمليات 

 Schroeder R.G   هي رؤية لوظيفة العمليات, حتدد االجتاه الكلي وقوة الدفع األساسية لصناع القرار كما أن
 ( 21.ص)هذه الرؤية جيب أن تتكامل مع إدارة األعمال 

S.C Weelwright   هي الوسائل اليت من خالهلا تستخدم قدرات وظيفة العمليات لتطوير وتدعيم امليزة
 ( 22.ص. )التنافسية املرغوبة لوحدة األعمال وتكاملها مع جهود الوظائف األخرى

 : ترتكز دراسة إستراتيجية العمليات على اجلوانب التايل

 الطبيعة إلستراتيجية للعمليات 

 متيز وظيفة العمليات بوجود جانب عملي وجانب إستراتيجي 

 لدور املتزائد لوظيفة األعمال يف إجياد واستمرار امليزة التنافسية 
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 احملاضرة الثانيه

 (2)املفهوم واإلستراتيجية والتطور : إدارة العمليات 

 ( 26.ص)تعين امليزة التنافسية القدرة على حتقيق التفوق يف املنافسة  :امليزة التنافسية 

 . تقوم إستراتيجة العمليات على الفكرة أن وظيفة العمليات  هي اليت تنشئ امليزة التنافسية وحتققها

 الياباين   TPSظهر هذا التوجه مع ظهور منوذج 

 االت يصعب على املؤسسة أن حتقق امليزة التنافسية يف كل اجمل

 عليها أن تركز على أحد اجملاالت 

 : أسبقيات األداء, وهي  Wheelwrightهذه اجملاالت يسميها  

 :أسبقيات األداء 

 السعر األدىن  /التكلفة 

 ( اجلودة العالية)األداء العايل للمنتجات واخلدمات 

 االعتمادية 

 املرونة 

 االبتكار 

 خصائص امليزة التنافسية 

  من الناحية اخلارجية, تشتق امليزة التنافسية من رغبات وحاجات الزبون 
  طويلة املدى وحتاول أن تكون صعبة التقليد من املنافسني 
  تقدم التوجه والتحفيز لكل الشركة 

 االهتمام خبصائص جديدة             تزايد أمهية إستراتيجية العمليات                تزايد املنافسة وعدد املنافسني الدوليني 
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 :هذه اخلصائص هي 

 إدارة اجلودة الشاملة 

 العوملة 

 املنافسة القائمة على الوقت 

 املنافسة القائمة على اخلدمة 

 إعادة اهلندسة 

 يف املاضي, كان االهتمام بالتكلفة أكرب من االهتمام باجلودة  :إدارة اجلودة الشاملة 

 مث أخذت اجلودة حتظى باالهتمام حىت أصبحت ,  ( مرحلة الكم)كانت التكلفة هي مؤشر الكفاءة 

 من االهتمامات االساسية  :يف السبعينيات 

 قلب االهتمام  :يف التسعينيات 

 عرفت اجلودة تطورا مذهال 

 األمريكية  اجلائزة اليابانية , واجلائزة أنشئت جوائز وطنية للجودة مثل
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 منذ اخلمسينيات ظهرت احلاجة إىل املشاركة الشاملة يف الرقابة على اجلودة دون حصر ذلك على قسم واحد 

 التوجه حنو التسويق 

 تأكد اجتاه اجلودة الشاملة +                                                

 التوجه حنو الزبون 

  للميزة التنافسية بدأت اجلودة تربز كجانب من اجلوانب األساسية 

  TQMوأصبح التطور واضحا حنو إدارة جودة شاملة   

مدخل لإلدارة املتكاملة من أجل التحسني املستمر والطويل املدى للجودة يف مجيع املراحل :  إدارة اجلودة الشاملة
 واملستويات والوظائف يف املؤسسة مبا حيقق رضا الزبون 

 : العناصر االساسية للجودة الشاملة 

 الرؤية اإلستراتيجية للجودة 

 مشاركة اجلميع يف إدارة اجلودة 

 قياس اجلودة يرتبط بالشروط  الفعلية للسوق وحباجة الزبون 

 مدخل الزبون 

 التحسني املستمر 

 تشري العوملة إىل النطاق الدويل لألعمال  : العوملة 

 : أصبحت العوملة شيئا ملموسا 

                                        (  مثل تصنيع السارات)اإلنتاج أصبح عامليا  

 ( كات تسوق يف مجيع أحناء العاملالشر)السوق أصبحت عاملية 

 على امليزة التنافسية أن تكون ذات مسة عاملية                                                                      

 على العمليات أن تكون عاملية املستوى                                                                      

      املنافسة أصبحت عاملية  
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 : التصنيع عاملي املستوى يتميز بـ 
 . تكنولوجيا التشغيل تزيد من قدرة التصنيع والتطوير داخليا

 . تطوير كفاءات املوارد البشريةالتركيز على 
 . تكامل مع املوردين الذين لديهم قدرات لدعم أهداف الشركة وتعاملهم كشركاء

 . التركيز على اجلودة
 Time Based Competition املنافسة القائمة على الوقت 

 لكسب الزبونفرصة أكرب = املرونة واالستجابة السريعة للتغريات يف السوق ولتلبية حاجات الزبون 
 عامل أساسي لزيادة حصة املؤسسة من السوق = االستجابة 

 ميزة أساسية يف التركيز على الوقت= سرعة االستجابة 
 Service Driven Competition املنافسة القائمة على اخلدمة 

  حىت وقت قريب كانت أغلب القيمة املضافة للمنتج تأيت من عمليات اإلنتاج
  ثل يف التركيز على قوة اخلدمة ذات العالقة مبنتج املؤسسةالتوجه اجلديد يتم

واخلصائص األخرى اليت ... فالقيمة املضافة حاليا تأيت بشكل متزايد من التحسينات التكنولوجية, األسلوب, صورة املنتج
  توجدها اخلدمة فقط

 يف الوقت احلايل أصبحت املؤسسات تبين إستراتيجياهتا على معرفة ومهارات اخلدمة واليت تتطور باستمرار  . 
 لكن ال ميكن ملؤسسة مهما كانت أن يكون لديها كل املعرفة وكل املهارات يف كل جماالت اخلدمة  
  توجد باملؤسسة هلذا يكون دائما خارج املؤسسة من لديهم معارف ومهارات أكرب من تلك اليت 
  فاالكتفاء مبعارفها الداخلية يعرض املؤسسة إىل التضحية بامليزة التنافسية 
  ,وهلذا تقوم املؤسسات عموما بتطوير التعاون مع موردين, ووكاالت اإلعالن, وشبكات قوية للتوزيع ...

  لتضمن فعالية وكفاءة أكرب يف املنافسة
  ة الثمانينيات من أجل التفكري يف عمليات األعمالهي رؤية طرحت يف هناي :  إعادة اهلندسة

 : هي   James Champyو   Michael hammer  تعرف إعادة اهلندسة حسب 
إعادة تفكري عميق  وإعادة تصميم جذري للعمليات التنظيمية لتحقيق حتسينات كربى ودائمة  يف التكاليف واجلودة, 

 واخلدمات والسرعة 
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  خمرجات كل املؤسسات متكونة من منتجات وخدمات: خصائص املنتج واخلدمة  -5

مادي ملموس ميكن استخدامه شيء = املنتج 
 حاجة   إلشباع
عمل منجز بطريقة معينة إلشباع حاجة = اخلدمة 

 معينة

 (37اجلدول بتصرف  من ص )

 التطور التارخيي إلدارة العمليات   -6

جاء نتيجة حلوادث ووقائع كثرية, كما جاء نتيجة 
  للبحث املستمر لإلنسان عن حتسني معيشته

كانت عمليات اإلنتاج تعتمد اجلهود الفردية 
  واإلنتاج بكميات قليلة

  :ومتيزت الفترة ما قبل الثورة الصناعية مبا يلي

 عمل منزيل  
 إنتاج بكميات قليلة  
 وجود املقايضة إىل جانب البيع الشراء  
 أساليب العمل بدائية  
 جهود التطوير فردية وضئيلة  

 

 

 

 

  خصائص اخلدمة  خصائص املنتج

  غري ملموس  ملموس

  امللكية ال تنتقل وال تتغري عموما  امللكية تتغري أو تنتقل عند الشراء

  ال ميكن إعادة بيعها  ميكن إعادة بيعه

  ال ميكن ختزينها  ميكن ختزينه

  اإلنتاج واالستهالك متزامنان  اإلنتاج يسبق االستهالك

  اإلنتاج واالستهالك يف نفس املوقع  اإلنتاج واالستهالك يف مواقع خمتلفة

  ال ميكن نقله  ميكن نقله من مكان إىل مكان

  بدون مستهلك ال خدمة  يتم اإلنتاج بدون املستهلك
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 أبرز األمساء التاريخ املصطلح/احلدث املرحلة

 James Watt 1769 البخارآلة  الثورة الصناعية

 Adam Smith 1776 تقسيم العمل

 Eli Withney 1791 (تبديل)قطع غيار 

 Charles Babbage 1832 تقسيم العمل وزيادة اإلنتاجية

 F. Taylor 1911 مبادئ اإلدارة العلمية اإلدارة العلمية

 Frank and Lilian Gilbreth 1911 دراسة الوقت واحلركات

 Henry Gantt 1912 جدولة النشاطبيان 

 Henry Ford 1913 خط التجميع املتحرك

 Elton Mayo 1931 دراسات هاوثرن العالقات اإلنسانية

 1940s A. Maslow نظريات التحفيز

1950s F. Herzberg 

1960s D. McGregor 

 George Dantzig 1917 الربجمة اخلطية حبوث العمليات

 Remington Rand 1951 الرقمياحلاسوب 

 احملاكاة, نظرية صفوف االنتظار, 
 Pertنظرية القرار, شبكة 

1950s Operations research 
 groups 

MRP  
 وغريها من طرق التخطيط لإلنتاج 

1960s 
1970s 

Joseph Orlicky, IBM  
and others 
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 Ishikawa 1960s  Ishikawaالشكل البياين لـ   ثورة اجلودة

Just In Time (JIT)  1970s  Taichi Ohno (Toyota)  

  1970s  Wikham Skinner  اإلستراتيجية والعمليات

Robert Hayes  

 1980s  W. Edouards Deming  (TQM) إدارة اجلودة الشاملة      

Joseph Juran  

  1990s  Michael Hammer  إعادة هندسة عملية األعمال

James Champy  

 املنظمة العاملية للتجارة   العوملة

(WTO) –االحتاد األورويب 

 (EU) - وغريمها  

1900s  

2000s  

  العديد من الدول واملؤسسات

  – WWW - ERP –انترنت   ثورة االنترنت

supply chain management  

1990s  ARPANET; Tim Berners – 

Lee Sap; i2 Technologies; 

 Oracle; PeopleSoft 

  التجارة االلكترونية

 (e-commerce)  

2000s  Amazone; Yahoo;  

 eBay and others 
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 : االجتاهات املعاصرة إلدارة العمليات
 عوملة األسواق  
 إدارة شاملة للجودة  
  (مرونة)ليونة  
 تقليص الوقت  
  إسراع  تكنولوجي 
 مسامهة العمال  
 اإلدارية إعادة هندسة العمليات  
 املسائل البيئية  
  إدارة سالسل التوريد 
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 احملاضرة الثالثه

 املنتج واملنتج اجلديد 

  Appleظهرت أول لوحة إليكترونية وهي لشركة  2111 -11-28يف 

 مبدينة بارشلونة  (WMC)انعقد املؤمتر العاملي للهواتف اجلوالة  2111-12-18يف 

 لوحة إليكترونية  81عرضت أكثر من 

 APPLE  /SAMSUNG / GOOGLE/ MICROSOFT/ RIM  / HP :  لكل من 

 

 نالحظ يف احلياة اليومية تطورا وتزايدا كبريين يف املنتجات 

 :ينتج هذا عن إحدى األسباب الثالثة التالية

 توليد منتجات جديدة من منتجات قدمية  
  ظهور أساليب وطرق جديدة 
 ابتكار منتجات جديدة 

 : العصر احلايل يتميز بـ

  سرعة كبرية يف تطوير املنتجات املوجودة 
  سرعة كبرية يف إدخال املنتجات اجلديدة 
 تنافس كبري بني املؤسسات  
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 تقليص دورة حياة املنتجات                                                           سرعة تطوير املنتجات   

 سرعة إدخال املنتجات اجلديدة   

        تطوير املنتجات أصبح يسند إىل وظيفة أساسية                                                شدة املنافسة بني املؤسسات 
  يف املؤسسات احلديثة وهي البحث والتطوير

 : مفهوم املنتج واملنتج اجلديد  -1

واسعة ومعقدة ابتداء  من عملية البحث عن فكرة جديدة ملنتج جديد وتصميم شكله  املنتج يف املؤسسة احلديثة عملية
وخصائصه ومناذجه التجريبية األوىل, وصوال إىل تسويقه ومتابعة تطوره يف دورة حياته يف السوق وحىت تدهوره 

  ( 358. ص)وخروجه من السوق ليحل حمله منتج آخر 

  (358.ص)ادية والكيميائية اجملتمعة يف شكل حمدد إلشباع حاجات معينة جمموعة من اخلصائص امل :وهو عبارة عن 
 كاملمدخل الت/  مدخل التسويق/  مدخل اإلنتاج

 
 املنتج اجلديد ميثل هدفا أساسيا لعمل التطوير يف املؤسسة احلديثة 

  :فئات للمنتج اجلديد 3هناك 
 هي منتجات مل يكن هلا وجود من قبل: منتجات املبتكرة  
  أي منتجات ناجتة عن تغيري يف منتجات موجودة: تغيريات املنتجات احلالية  
 جديدة عند املؤسسة ولكنها غري جديدة يف السوق : املنتجات املقلدة"Me too products"  
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 منتج  جديد ينجح 25واحد من . املنتجات اجلديدة كثريا ما تواجه فشال يف السوق  
  منتجات جديدة تواجه خماطرعملية تطوير املنتجات وإدخال  
 املؤسسة تعمل على إستراتيجية املنتج حىت تعطيه القدرة على النجاح  

 :  إستراتيجيات املنتج  -2

 : اإلستراتيجية اهلجومية

 تدعى أيضا إستراتيجية قائد السوق  
  تعتمد فيها املؤسسة على قدرهتا التكنولوجية 
  تريد املؤسسة من خالهلا أن تكون األوىل يف تطوير املنتجات وإدخال املنتجات اجلديدة 

  حتتاج هذه اإلستراتيجية  إىل

  اجلهد املكثف يف البحث والتطوير 
  موارد كبرية 
 على حتمل املخاطر  قدرة كبرية 

  بإجراءات عدوانية باستخدام التسعري هذه اإلستراتيجية ال تعتمد على اهليمنة على السوق فحسب, بل أيضا على القيام

 : إستراتيجية اتباع القائد

عندما تقوم مؤسسة بإتباع القائد فهي ال تتحمل خماطر وال ختسر عند خسارة القائد أما إذا كان املنتج راحبا فإهنا تلحق 
  باملؤسسة القائدة لالغتنام

ولكنها حتتاج إىل قدرة كبرية على التطوير متكنها من االستجابة ال حتتاج هذه اإلستراتيجية إىل قدرة كبرية على البحث 
  السريعة

  اإلستراتيجية املوجهة للتطبيقات

  تعتمد على قدرة إدخال التعديالت على املنتج أو اخلدمة احلالية وتكييفها

 حتتاج إىل قدرة كبرية يف هندسة وإعادة هندسة اإلنتاج أو اخلدمة 
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  الكفءإستراتيجية اإلنتاج 

  تعتمد على الكفاءة املتفوقة يف التصنيع والسيطرة على التكلفة مما يعطي القدرة على املنافسة بالسعر

 تطوير املنتجات   -3
 التغيري يف حاجات ورغبات الزبائن             التغيري التسويقي           تغيري التكنولوجيا 

 
 

  للتقادم تعرض نفسها ملخاطراملؤسسة اليت ال تطور منتجاهتا تعرضها 
 ال ميكن احلفاظ على حصة السوق بنفس املنتج بدون تغيري ملدة طويلة 

  :أسباب تطوير املنتجات من طرف الشركات
 املنافسة  
 تطور حاجة الزبون  
 التطور التكنولوجي 

 التنوع هو عدد املنتجات املختلفة اليت تنتجها املؤسسة  :  التبسيط والتنوع يف املنتجات   -1 
                              التنوع الزائد يؤدي إىل زيادة التكلفة 

             التنوع القليل يؤدي إىل نقص يف املبيعات  
 

 التبسيط يعين حتديد الدرجة املثلي لتنوع املنتج
  ABC (Pareto analysis)استعمال طريقة 

 
 : تنوع املنتجات

 زيادة عدد وأنواع املنتجات = تنوع املنتجات 
 ... (منافسة, استقرار مبيعات, وجود طاقة عاطلة, )قد يكون ضروريا 

 

 التبسيط ضروري
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 : له عيوب كثرية
 اإلنتاج بكميات صغرية 
 وتكلفة أكرب 
 زيادة املخزون 

 ثالثة أنواع من التنوع

 أو متكاملة باستعمال نفس املعدات واملواد والعمال وقنوات التوزيع/التوسع يف منتجات متشاهبة و :التنوع األفقي

مهارات احلصول على احلليب جبودة ), ونفس املهارات (احلليب)كل هذه املنتجات تعتمد على نفس املادة األولية 
 وهي منتجات متكاملة بالنسبة للمؤسسة , ونفس قنوات التوزيع, ...(مرتفعة, مهارات التعامل مع املادة نفسها

 التوسع بالصنع بدال من الشراء: التنوع العمودي

 التنوع عمودي إىل اخللف

 تنوع عمودي إىل األمام

 مثال عن التنوع العمودي إىل اخللف: 

حىت تتمكن من صناعة األلبان ومشتقاهتا, مدت شركة نادك نشاطها إىل مزارع األبقار فمن مزرعة أبقار واحدة هبا 
 ألف رأس  51رأس األبقار إىل ست مزارع يبلغ جمموع القطيع فيها أكثر من  151

  مثال أول عن التنوع العمودي إىل األمام 

تقوم بتوزيع منتجاهتا عرب عدد من احملالت املنتشرة    Adidasبعد ما كنت تصنع جتهيزات رياضية أصبحت شركة 
 , كما أهنا تبيع عرب موقعها على انترنت (حمال يف الصني فقط  2511, مثال كان للشركة 2116يف )يف العامل 

  مثال ثاين يف التنوع العمودي إىل األمام  : 

 ارير من البالستيك مؤسسة منتجة للحليب تتوسع مبد مساحة نشاطها إىل إنتاج القو

 التوسع خارج جمال الصناعة احملدد من أجل استغالل املواد: التنوع اجلانيب 
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 احملاضرة الرابعه
  (2)املنتج واملنتج اجلديد 

 396 - 355.الكتاب املقرر ص: املراجعة 
 أساليب تطوير املنتجات -5

 يطرح من أفكار نسبة املنتجات اليت تنجح فعال يف السوق ضئيلة جدا مقارنة مبا
 توجد أساليب كثرية لتطوير املنتجات

 ليست كل األساليب فعالة بنفس الدرجة
  Intuitive methodالطريقة البديهية 

براءات )واملصادر اخلارجية ( األفكار الداخلية للباحثني والعاملني)تعتمد على املصادر الداخلية : طريقة جتريبية 
 ...(مؤمترات, أفكار من اخلارج كأفكار املوزعني, شكاوي الزبائن االختراع وتراخيص, دوريات, 

 :خطوات هذه الطريقة  
 توليد األفكار-1
 الغربلة-2
 التحليل-3
 تطوير النموذج-1
 اختيار السوق-5
 السوق-6
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 : (Venture team)فريق املغامرة 
 ظهر هذا األسلوب مع مطلع السبعينيات وانتشر بسرعة

 من طرف فريق  ( من الفكرة حىت التسويق باإلنتاج الكامل)يعتمد على إدارة املنتج اجلديد 
 يكون الفريق متعدد التخصصات ومستقل يف عمله عن بقية املؤسسة

اإلسراع وتفادي مشاكل البريوقراطية واإلجراءات ألن الفريق له عالقة باإلدارة العليا : هدف هذا األسلوب
 مباشرة

 : (Innovation Cycle)دورة االبتكار 
 أسلوب علمي يتماشى أكثر مع التطورات احلالية 

 تتبناه خاصة املؤسسات الكربى نظرا الرتفاع التكاليف 
 :مراحل دورة االبتكار

 جهود معرفية مبذولة من أجل إثرء املعرفة اإلنسانية دون أغراض جتارية : البحث األساسي -1
أكثر ارتباطا بالواقع, يستفيد من البحث األساسي من أجل احلصول على أفكار جديدة  :البحث التطبيقي -2

 . قابلة للتطبيق
 : جماالته

 تصميم منتجات جديدة 
 إعادة تصميم منتجات حالية  

 حتديد استعماالت جديدة ملنتجات حالية  
 حتسني عرض منتجات حالية

عدد قليل من النماذج األوىل للمنتج اجلديد لتقييم أويل تشكيل وبناء  :تشكيل املنتج أو النموذج األول -3
 (على نطاق ضيق)للمنتج 

يقيم النموذج األول للمنتج من اجلانب التسويقي أي استنادا إىل اخلربة :  التقييم من وجهة نظر التسويق -1
 ... التسويقية للمؤسسة, وحسب خصائص السوق, ومنتجات املنافسني وحاجة الزبون

يقوم على أساس . يكون هذا التقييم متزامنا مع التقييم من وجهة نظر التسويق :من وجهة نظر اإلنتاج لتقييم -5
 ...خربة املؤسسة يف اإلنتاج, وحسب مستوى اجلودة وتكلفة اإلنتاج, واخلصائص الوظيفية

 .ئي الذي يطلق يف السوقبعد األخذ باملالحظات املتأتية من املراحل السابقة يتم تشكيل املنتج النها :اإلطالق -6
 املرحلة اليت متتد من بني ظهور الفكرة اجلديدة وحىت إدخال املنتج اجلديد إىل السوق تسمى فجوة االبتكار 

 سب املنتجات وحسب التكنولوجيا ختتلف فجوة االبتكار ح: فجوة االبتكار 
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 دورة حياة املنتج -6
 املنتج منذ ظهوره وحىت تراجعهدورة حياة املنتج هي املراحل اليت مير هبا 

 التدهور / النضج /  النمو/  (اإلدخال)االنطالق  :مراحل  1فيها 
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  (Service life cycle)دورة حياة اخلدمة  -7
 دورة حياة اخلدمة عموما أطول من دورة حياة املنتج ألن اخلدمة أقل تعرضا للتقادم

 يف املنتج بسبب التكاليف املتحملةظهور الربح يف اخلدمة أسرع من ظهوره 

 
 العالقة بني املنتج والتشغيل  -8

 اإلنتاج الواسع أو املستمر                           املنتج القياسي, ينتج بكمية كبرية مع تنوع أدىن 
                     الطلباإلنتاج حسب                         املنتج غري القياسي, ينتج بكمية قليلة مع تنوع كبري

 (    توجد عالقة بني املنتج والتشغيل                                         ( 
 

 كما توجد عالقة بني املنتج والتشغيل من حيث مرحلة دورة حيات املنتج 
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  منحىن التعلم  -9

  معدل  التعلم: أساس منحىن التعلم أنه عند  تضاعف الكمية من اإلنتاج  ينقص وقت إنتاج الوحدة مبعدل  ثابت

 من اإلنتاج  تنقص تكلفة إنتاج الوحدة مبعدل  ثابت املتراكمة أساس منحىن اخلربة أنه عند  تضاعف الكمية 

 

 التجربة اليابانية يف جمال املنتج -11

 أسلوب التحسينات الصغرية واملستمرة يف كل ما يتعلق باملنتج: من أهم خصائص التجربة اليابانية ما يلي

 

 املنتج قصرية قصد اإلسراع بالنمو ( إدخال)جعل مرحلة انطالق 

 تقليص دورة حياة املنتج                        

 االقتراب من الزبون بالتنوع العمودي إىل األمام 

 يتسم اليابانيون بالتنوع الكبري للمنتجات 

 جيمعون بني ميزة التنوع وتكلفة الوحدة 

 هذه اخلصائص وغريها تفسر بعض جوانب جناح النموذج الياباين 
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  للتحضري الشخصي أسئلة

 ما هي أهم األسباب اليت تفسر تزايد املنتجات ؟  -1

  اشرح مدخل اإلنتاج -2

  اشرح مدخل التسويق -3

  مدخل التكاملاشرح  -1

  ما هي الفئات اليت تصنف فيها املنتجات اجلديدة -5

 ما هي اإلستراتيجية اهلجومية  -6

  ما هي إستراتيجية إتباع القائد -7

  ما هي أهم أسباب تطوير املنتجات -8

  ما املقصود بالطريقة البديهية يف التطوير -9
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 اخلامسةاحملاضرة 
 (1)بالربجمة اخلطية املزيج اإلنتاجي 

 353 - 313. املراجعة من الكتاب, ص
 إنتاج منتج واحد مبادة واحدة 

 ملا نقوم بإنتاج منتج واحد مبادة واحدة ال يطرح مشكل ختطيط 
 كيلوغرام من املادة 1يف املنتج الواحد نستهلك 

 وحدة  311إذا نريد إنتاج 
311  *1  =1211  

 غرام من املادةكيلو 1يف املنتج الواحد نستهلك 
 كيلوغرام 611إذا تتوفر لدينا 

 وحدة  151=  611/1فإننا نستطيع أن ننتج 
 اإلنتاج يف هذه احلالة يتوقف على الكميات املتوفرة من املادة               

 عند إنتاج أكثر من منتج بأكثر من مادة 

 
 التعريف مبسألة الربجمة اخلطية 

 األفضل واألمثل 
  اخلطية هي طريقة حلل مسائل األمثليةالربجمة 

  مسائل األمثلية هي املسائل اليت نبحث فيها عن حل أمثل
 احلل األمثل ليس باحلل األفضل بكيفية مطلقة ولكنه أحسن حل يف ظل قيود معينة أي نسبيا 
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 نظرا لتعدد القيود يف جماالت اإلدارة تستعمل الربجمة اخلطية بكثرة
  لتحديد املزيج اإلنتاجي خاصةإدارة العمليات تستعمل الربجمة اخلطية 

  اخل...رقم أعمال أكرب  ربح أو أكربعندما نستعمل الربجمة اخلطية لتحديد املزيج اإلنتاجي قصد حتقيق 
  MAX: تكون املسألة من نوع احلد األقصى وتكتب               

 اخل ... وقت اإلنتاج  تقليص التكلفة أو تقليصعندما نستعمل الربجمة اخلطية لتحديد املزيج اإلنتاجي قصد 
  MIN: تكون املسألة من نوع احلد األدىن وتكتب               

  :مكونات الربجمة اخلطية
 عناصر  3

  (  مبيعات ممكنة, أو أقل تكلفة أكرب ربح ممكن, أو أكرب)تبني هدف املسألة نفسها  : دالة اهلدف
قلة املوارد, قلة اليد العاملة, قلة األموال, قلة )تبني القيود اليت تواجهها املؤسسة بالنسبة هلذه املسألة  : قيود املسألة

  (الوقت 
 ( ميات سالبةيات سالبة, وال بيع كال ميكن إنتاج كم)تعين أن املتغريات ال ميكن أن تكون سالبة  :قيود عدم السلبية 

 : أنواع مسائل الربجمة اخلطية
 ( عندما نبحث عن أكرب قيمة لدالة اهلدف)من نوع حد أقصى 
 ( عندما نبحث عن أصغر قيمة لدالة اهلدف)من نوع حد أدىن 
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 : مثال يف الربجمة اخلطية من نوع احلد األقصى
 Aلصنع الوحدة الواحدة من املنتج . M2و  M1باستهالك مادتني أوليتني    Bو  Aتصنع مؤسسة منتجني 

 2تستهلك  B, ولصنع الوحدة الواحدة من املنتج M2كيلوغرام من  1و  M1كيلوغرام  من املادة  1تستهلك  
 . M2كيلوغرام من  5و M1كيلوغرام من 

ام, كيلوغر351هي  M2كيلوغرام والكمية املتاحة من  511هي   M1إذا كانت الكميات املتاحة من : املطلوب 
ريال والربح يف  81فما هي الكمية املثلى اليت جيب إنتاجها من كل منتج علما بأن الربح يف الوحدة الواحدة   هو 

 ريال ؟  61الوحدة  هو 
 : مثال يف الربجمة اخلطية من نوع احلد األدىن

. وحىت تضمن ملنتجيها مستوى جيد من اجلودة, فإهنا ختضعها لعملية رقابة اجلودة P2و  P1تصنع املؤسسة منتجني 
ختص األوىل رقابة مقاومة املنتج للحرارة أما املرحلة الثانية فتخص املقاومة ضد : تتضمن عملية الرقابة مرحلتني

 .الصدمات
. ودقيقة واحدة لرقابة املقاومة ضد الصدمات دقائق فيما خيص املقاومة ضد احلرارة 3خيضع املنتج األول للرقابة ملدة 

 .دقائق للمقاومة ضد الصدمات1وخيضع املنتج الثاين للرقابة ملدة دقيقتني بالنسبة للمقاومة ضد احلرارة و
دقيقة والوقت اإلمجايل لرقابة املنتج  81إذا كان الوقت اإلمجايل لرقابة املنتج األول ال جيب أن يقل على : املطلوب 

دقيقة, فما هو عدد املنتجات اليت ميكن إخضاعها لعملية الرقابة علما بأن رقابة املنتج  61ال جيب أن يقل على  الثاين
 ريال ؟       311ريال بينما تكلف رقابة املنتج الواحد من النوع  الثاين  111الواحد من النوع األول تكلف 

 :ألة  ـــمس
 Aلصنع الوحدة الواحدة من املنتج . M2و  M1باستهالك مادتني أوليتني    Bو  Aتصنع مؤسسة منتجني 

 2تستهلك  B, ولصنع الوحدة الواحدة من املنتج M2كيلوغرام من  1و  M1كيلوغرام  من املادة  1تستهلك  
 . M2كيلوغرام من  5و M1كيلوغرام من 

كيلوغرام, 351هي  M2الكمية املتاحة من كيلوغرام و 511هي   M1إذا كانت الكميات املتاحة من : املطلوب 
ريال والربح يف  81فما هي الكمية املثلى اليت جيب إنتاجها من كل منتج علما بأن الربح يف الوحدة الواحدة   هو 

 ريال ؟  61الوحدة  هو 
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  Maxحل مسألة الربجمة اخلطية من نوع 
 مراحل حل مسألة الربجمة اخلطية 
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 حنصل على احلل األمثل عندما تكون كل قيم سطر احلل موجبة أو مساوية للسفر :  قاعدة 
حل         

مسألتنا فيه قيم 
 سالبة 

 احلل ليس باحلل األمثل         
 جيب حتسينه                  

 كيف حنسن احلل ؟؟؟؟         
 :حتسني احلل 

 حتديد احملور  -1
 أكرب قيمة مطلقة من بني القيم السالبة تكون يف عمود املتغرية الداخلة 

 هي املتغرية الداخلة   X2إذن  X2وتظهر يف عمود  81 –يف مثالنا أكرب قيمة مطلقة من بني القيم السالبة هي 
1 1 61 81    
S2 S1 X2 X1    
1 1 2 1 511 S1 1 

1 1 5 1 351 S2 1 

1 1 61- 81- Z = 

0 0 - 60 - 80 Z = O 
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 نقسم قيم متغريات احلل على عناصر املتغرية الداخلة 

  1على  351ونقسم  1على  511يف مثالنا نقسم 
511/1  =125          351/1 =351  

 أصغر نتيجة تكون يف سطر املتغرية اخلارجة 
   هي املتغرية اخلارجة S1ويعين أن  125=511/1يف مثالنا أصغر نتيجة هي 

 
 احملور هو نقطة تقاطع املتغرية الداخلة واملتغرية اخلارجة 

  1= احملور : يف مثالنا تقاطع العمود األول والسطر األول يعطينا احملور 

 
 يستعمل احملور حلساب احلل اجلديد 

 كتابة احلل اجلديد  -2

 
 يقسم سطر احملور على احملور وتستبدل املتغرية اخلارجة باملتغرية الداخلة 

  1/1, ¼, 2/1, 1/1,  511/1:  1يف مثالنا نقسم قيم السطر األول على 
  S1يف مكان   X1ونضع 

 
 
 
 
   

1  1  61  81     
S2  S1  X2  X1     
1   ¼  ½ 1  511/1  X1   81  

           Z =  

       استعمل الكسور 
 وال تستعمل الفواصل
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 : حنصل على 

1  1  61  81     
S2  S1  X2  X1     
1   ¼  ½ 1  125  X1   81  

1   ¼-  9/2  1  225  S2  0  

      Z = 10 000  

 : حنسب سطر احلل بنفس الكيفية فنحصل على ما يلي 
1  1  61  81     
S2  S1  X2  X1     
1   ¼  ½ 1  125  X1   81  

1   ¼-  9/2  1  225  S2  0  

1  21  -20  0    Z = 10 000  

 تستمر عملية التحويل                  واحلل ليس باحلل األمثل وفقا للقاعدة 
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 السادسةاحملاضرة 
 (2)املزيج اإلنتاجي بالربجمة اخلطية 

 353 - 313. املراجعة من الكتاب, ص
  1 املسألة : الربجمة اخلطية

كيلوغرام من املادة  1و   M1كيلوغرام من املادة   6تستهلك املؤسسة   P1إلنتاج الوحدة الواحدة من املنتج  
M2   أما إلنتاج الوحدة الواحدة من املنتجP2    كيلوغرام من املادة  2فإهنا تستهلكM1   كيلوغرام من  1و
 M2املادة 

 M2كيلوغرام من املادة  81, وM1كيلوغرام من املادة  261الكميات املتوفرة هي 
ريال, والربح يف  31هو  P1ما هو املزيج اإلنتاجي األمثل علما بأن الربح يف الوحدة الواحدة من :  املطلوب

  ريال ؟ 21هو  P2الوحدة الواحدة من  
 : حل املسألة 

 حتضري املعطيات يف جدول  -1
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 2 املسألة : الربجمة اخلطية
كغم من املادة األولية  1كغم من املادة األولية األوىل و 2باستهالك  Aتنتج املؤسسة وحدة واحدة من املنتج  

كغم من املادة  1كغم من املادة األولية األوىل و 1باستهالك    Bالثانية, كما تنتج الوحدة الواحدة من املنتج 
 ريال 11هو  Bمن  ريال بينما الربح يف الوحدة الواحدة81هو  Aالربح يف الوحدة الواحدة من  . األولية الثانية

كغم والكمية  151ما هو املزيج اإلنتاجي األمثل علما بأن الكميات املتوفرة من املادة األولية األوىل  :  املطلوب
  ؟111املتوفرة من املادة األولية الثانية هي 

 حل املسألة 
 حتضري املعطيات  -1

 
 

 
 

 :  قراءة احلل
 وحدة من املنتج األول 225إنتاج 
 كلغ من املادة الثانية  125وتبقى 
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 السابعةاحملاضرة 
 (1)تقدير الطلب 

 (353  - 313. ص)املراجعة من الكتاب, الفصل اخلامس 
 هو عملية حناول من خالهلا معرفة سلوك ظاهرة معينة يف املستقبل  :التقدير 

 يقوم التقدير دائما على بيانات ماضية 
 التقدير حماولة ملعرفة املستقبل على أساس املاضي 

 تقدير الطلب هو تقدير الطلب على منتجات أو خدمات املؤسسة  :ملاذا تقدير الطلب  
 :ميكن املؤسسة من 

  حتديد طاقة اإلنتاج الضرورية للتجاوب مع الطلب 
  حسن اختيار التكنولوجيا األنسب لتلبية الطلب 
  توجيه سياسة التخزين باملؤسسة 
  حصر اإلستراتيجيات األنسب لإلنتاج 
 التجاوب مع السوق 

 :يفترض التقدير جمموع من الفرضيات, أمهها 

  استمرار العوامل األساسية املوجودة يف املاضي 
  عدم التمكن من التقدير الكامل, هناك دائما فرق بني التقدير والواقع 
  تضعف دقة التقدير مع طول الفترة اليت نقدر هلا الظاهرة 
  البيانات التارخيية اليت نعتمد عليها للتقدير تأخذ عادة شكال معينا يدعى منط التغري 

 منط التغري /   البيانات   : دقة النتائج واقتراهبا من النتائج الفعلية تتوقف على 

 للتسويق ,  لإلنتاج :    تقدير الطلب ضروري بالنسبة للمؤسسة ألنه ميكنها من حتضري نفسها  :تقدير الطلب 

 :ختتلف حاجة املؤسسات إىل تقدير الطلب حسب كوهنا 

  مؤسسات يف طور اإلنشاء 
  مؤسسات يف طور التشغيل واإلنتاج 
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 :مؤسسات يف طور اإلنشاء 

 : مثال 

  كم سيكون عدد الغرف ؟ من أي مستوى ؟ ما هي اخلدمات اليت سنقدمها ؟ :  بناء فندق جديد 
  أين سيكون املوقع ؟ كم ستكون طاقة اإلنتاج ؟ كيف سيكون نظام اإلنتاج ؟  :إنشاء مصنع جديد 
  أين سيكون املوقع ؟ كم ستكون املساحة ؟ كيف سيكون نظام الشراء والتخزين ؟  :إنشاء مركز جتاري جديد

 سياسة االسعار  ؟ كيف تكون 

 مساحات التخزين /  التنظيم الداخلي /  منط اإلنتاج/  حتدد حجم املصنع:  املؤسسات يف طور اإلنشاء تقدر الطلب حىت 

  .  هذه املؤسسات ال متتلك بيانات تارخيية عن الطلب, تلجأ إىل بيانات تارخيية ملؤسسات مماثلة, ودراسات السوق

 :مؤسسات يف طور التشغيل واإلنتاج 

  2115 – 2111أن خالل املرحلة  2111لألحباث الواردة يف سنة  Gartnerتبني تقديرات مكتب  :مثال 

 %10مبعدل منو يقارب الـ   (PC/Laptops)ستستقر مبيعات احلواسيب احملمولة وحواسيب املكاتب  -1

 املستهلكون سينتقلون إىل األلواح اإلليكترونية  -2

 . ات امليل والذوق لدى املستهلكتقوم املؤسسات يف طور التشغيل بالتقدير ملسايرة تطورات الطلب, وتطور

 البيانات التارخيية متوفرة لدى هذه املؤسسة 

 سلسلة زمنيةعندما  تكون لدينا جمموعة من املالحظات اإلحصائية املرتبة يف الوقت, تسمى  :أمناط التغري يف الطلب 
 ( تتعلق باملنتجات, أو بالطلب, أو بغريمها)

 : عموما تتبع السالسل الزمنية إحدى األمناط التالية للتغري 

 ي النمط العشوائ/  النمط الدوري/  النمط املومسي/  منط االجتاه/  النمط األفقي
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 : النمط األفقي

 . عندما يكون تذبذب الطلب حول متوسط ثابت أو شبه ثابت

 أي أن التغري حمدودا وال يسجل عموما تصاعدا أو تنازال 

 

عندما يظهر يف الطلب اجتاه حنو الزيادة أو حنو   :منط االجتاه
 االخنفاض على املدى املتوسط أو الطويل 

 

 وتكون هذه التذبذبات  ناجتة عن . تظهر التذبذبات يف الطلب خالل فترة الدراسة : النمط املومسي

  ( استهالك املكيفات يف الصيف)اجلو 
  ( الطلب على مالبس األطفال يف األعياد)أو عن التقاليد 
  ( إنتاج التمر يف فترة معينة)أو عن مومسية املنتج نفسه 
  ( كالطلب على املطعم)كما ميكن أن تكون مرتبطة بطبيعة الطلب  

      صباحا 2صباحا إىل الساعة  11حجم الطلب اليومي على املطعم من الساعة  : مثال 

 

 

   

 

                                                

 ( املثال أعاله)املومسية ميكن أن تكون حىت يف نفس اليوم 
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النمط الدوري يأيت على  :النمط الدوري 
أزمات )فترة طويلة, عموما أكثر من سنة 

 (  االقتصاد مثال

   :النمط العشوائي

  ههذا النمط له أي شكل وال ميكن تقدير

 : الدقة يف التقدير 

 إىل أي مدى ميكن االعتماد على التقدير ؟ 

 ما هي دقة التقدير؟ 

       /     /:    للتقدير ثالث نتائج ممكنة 

 الطلب الفعلي = الطلب املقدر 

 هذا وضع نادر ألن هناك دائما اختالف بني االثنني 

 الطلب املقدر أكرب من الطلب الفعلي 

 يعين أن املؤسسة قامت بإنتاج كميات أكرب مما حتتاجه السوق 

  خمزونات كبري غري مربرة 
  جتميد رؤوس أموال 

 :الطلب املقدر أقل من الطلب الفعلي 

 املؤسسة صنعت أقل مما كان عليها أن تصنع 

 نقص يف املبيعات 

 نقص يف الربح 

 خطر تقليص حصة املؤسسة من السوق 
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 مجعت يف جمموعتني , أساليب التقدير كثرية ومتنوعة   : أساليب التقدير 

 جمموعتان من األساليب 

  األساليب النوعية 
  األساليب الكمية 

 : األساليب النوعية 

 أهم األساليب النوعية 

 (  حالة منتج جديد, سوق جديدة, تكنولوجيا جديدة)يف حالة عدم توفر البيانات : تقدير املدير    -1

 يعتمد املدير على اخلربة لتقدير الطلب 

 . كما أن اخلربة تلعب دورا أيضا يف تصحيح التقدير عند استعمال األساليب الكمية

ألهنا يف اتصال دائم  بالزبائن واملستهلكني, ميكنها أن تقدر الطلب على أساس   :قوة البيع ومصاحل التسويق   -2
 معرفتها باجملال وبالزبائن 

يكون . يع أن تقدر الطلب بالنسبة ملنتج جديد أو خدمة جديدةيف بعض احلاالت ال ميكن لقوة الب :تقدير اإلدارة   -3
 هنا تقدير اإلدارة مفيدا 

 (  مدير التسويق, ومدير اإلنتاجك)يتمثل يف التقدير على أساس خربة وأراء جمموعة من املديرين املعنيني باملنتج أو اخلدمة 

 :عتماد عليها يف تقدير الطلب مثل خترب دراسات السوق عن عناصر كثرية ميكن اال :دراسات السوق   -1

 تقييم الزبائن للمنتجات /   تطور عدد الزبائن/  تطور ذوق املستهلكني/  دخل الزبائن / رغبات الزبائن

  أراء متفقة جملموعة من اخلرباءيف التقدير على أساس  DELPHIتتمثل طريقة  : DELPHIطريقة  -5

يتلقى منهم (. اإلغفال ضروري)جموعة من اخلرباء الذين ال علم هلم ببعضهم  يرسل املنسق أسئلته إىل: مضمون الطريقة 
على هذا األساس سيغري البعض يف تقديراته نتيجة لإلطالع . الرد قيجمع أراءهم وتربيراهتم مث يلخصها ويرسلها للجميع

 عملية حىت حيص على أراء متقاربةعلى تربيرات اآلخرين, مث يكرر املنسق ال
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ال منلك بيانات تارخيية وال ميكن االعتماد على قوة البيع يف . يد تقدير الطلب على منتج جديد يف سوق جديدةنر: مثال 
 جلسات كالتايل  5خرباء فكانت تقديراهتم يف  1قمنا باختيار  . هذه احلالة وال على أراء املديرين
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 الثامنةاحملاضرة 

 (2)تقدير الطلب 

 353 - 313. الكتاب, صاملراجعة من 

 :األساليب الكمية 

 تقوم على بيانات تارخيية 

 تستخدم الطرق البيانية واإلحصائية والرياضية 

 تصل إىل تقدير أكثر دقة من األساليب النوعية 

 : أشهر األساليب الكمية للتقدير 

  الطريقة البيانية 
  املتوسط املتحرك البسيط 
  املتوسط املتحرك املرجح 
  التهدئة األسية 
  االحندار اخلطي 

 : الطريقة البيانية 

 طريقة سهلة وغري مكلفة 
 تتمثل يف التقدير برسم خط االجتاه العام 

 كلما كانت السلسلة الزمنية أطول كلما أمكن االعتماد عليها 
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 تظهر يف اجلدول التايل البيانات املتوفرة لدينا بالنسبة ملبيعات السيارات يف فرعنا املتواجد مبدينة الرياض : مثال 

 املبيعات  السنة  املبيعات  السنة  املبيعات  السنة 

1999  121  2113  311  2117  311  

2111  181  2111  381  2118  551  

2111  211  2115  151  2119  611  

2112  211  2116  181  2111  635  

  

باستعمال الطريقة  2116و 2115و 2111و 2113و 2112:  نريد تقدير مبيعات الفرع للخمس سنوات كالتايل
 :البيانية 



 د عيسى حيـرش.أ/   إدارة العمليات   16
 شاخمة اآلفـق : اعداد 

 

:                                                                                                         أهم عيوب الطريقة 
                                                                               حديد االجتاه غري دقيق خيتلف حسب األشخاص  

                                                                                                                         مد خط التقدير غري دقيق أيضا 

 التقدير هبذه الطريقة تقرييب        

 

 :طريقة املتوسطات املتحركة البسيطة 

 ال ختلو السالسل الزمنية من التذبذبات احلادة أو االستثنائية, واليت ال جيب أخذها بعني االعتبار 

 يساعد املتوسط املتحرك على تقليص أثر هذه التذبذبات العشوائية احلادة 
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 ( حيتسب املتوسط لعدة فترات أو قيم بدال من املتوسط لكل فترات أو قيم السلسلة ) 

 

 يف كل مرة حيسب فيها املتوسط املتحرك تترك الفترة األقدم وتضاف قيمة الفترة الالحقة 

 ( 321.الكتاب املقرر, ص)مثال 

 : تطور كالتايل( بآالف الوحدات)لنفترض أن الطلب الفعلي على منتجنا 

  1991  1993  1992  1991  1991  1989 السنوات

     11  12  8 (آالف الوحدات)الطلب 

 

 1995و 1991و 1993مث كيف تقدر الطلب لسنة  1992باستعمال املتوسط املتحرك كيف تقدر الطلب لكل من 
  19و 18و  11: سيكون كالتايل بالترتيب  1991و 1993و  1992علما بأن الطلب الفعلي لكل من 
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 :طريقة املتوسطات املتحركة املرجحة 

 . طريقة املتوسطات املتحركة البسيطة تعطي لكل قيمة نفس الوزن يف السلسلة الزمنية

 . هبا يف السلسلة الزمنيةمعامال خاصا طريقة املتوسطات املتحركة املرجحة تعطي لكل قيمة 

  1جمموعة املعامالت جيب أن يساوي 
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 : حيسب املتوسط املتحرك املرجح بـ

 الفترة ( زنو)ضرب قيمة الفترة  يف معامل 

 مجع النواتج  

 

  :  طريقة التهدئة األسية

 طريقة التهدئة األسية تساعد على حساب متوسط سلسلة زمنية مع التركيز على الطلبات احلديثة مقارنة بالطلبات القدمية 

 هي الطريقة األكثر استعماال يف التقدير بسبب سهولتها وقلة البيانات اليت تعتمد عليها 

 : معطيات فقط  3حتتاج هذه الطريقة إىل 

  آخر تقدير 
  الطلب الفعلي للمرحلة احلالية 
    معامل هتدئية  ( ألفا )                         
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 :التقدير بطريقة االحندار اخلطي 

تستعمل هذه الطريقة عندما يتوفر لدينا سلسلة زمنية تتضمن عالقة ارتباط بني العنصر الذي نريد تقديره وعناصر أخرى 
 داخلية أو خارجية 

 تتمثل طريقة االحندار اخلطي يف ربط متغري تابع مبتغري مستقل أو متغريات  مستقلة 

  Y = a + bX طية يعتمد االحندار اخلطي يف شكله البسيط على املعادلة اخل

 : حيث 

Y     املتغري التابع  

 X    املتغري املستقل 

 a     مقاطع حمورY   

 b      ميل خط االجتاه 
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 :تقدير الطلب املومسي 

 
 . ميكن تقدير الطلب املومسي بأكثر من طريقة

 نعرض فيما يلي واحدة من هذه الطرق وتسمى طريقة الضرب املومسي 
 : مراحل التقدير 

 (  بتقسيم الطلب اإلمجايل على عدد املواسم )حيسب الطلب املتوسط لكل موسم   -1
 , أو أسبوع, أو يوم, أو ساعة , أو شهر(كالربيع أو الصيف)املوسم قد يكون سنة, أو فصل : مالحظة هامة جدا 

 زبون لكل ساعة   18.31=   17/  821= الطلب املتوسط لكل موسم : بالنسبة ملثالنا 
 بالنسبة لكل موسم نقسم الطلب الفعلي على الطلب املتوسط    -2

 
 
 



 د عيسى حيـرش.أ/   إدارة العمليات   53
 شاخمة اآلفـق : اعداد 

 .    يقدر طلب الفترة القادمة بالنسبة لكل موسم باستعمال دليل املومسية  - 3
  55.89= 951/17زبون, فيكون الطلب املتوسط املقدر  951إذا قدرنا بالنسبة لليوم القادم 

 : يبقى أن نضرب هذا املتوسط املقدر يف دليل املومسية بالنسبة لكل موسم وهذا ما يعطينا النتيجة التالية
 

 تقدير الطلب الدليل املومسية الساعة تقدير الطلب الدليل املومسية الساعة

11 1,11 5.59 19 1,37 21,83 

11 1,25 13.98 21 1,52 28,93 

12 1,12 62.61 21 1,86 111,11 

13 1,66 92.79 22 1,97 119,93 

11 1,21 69.32 23 2,18 138,86 

15 1,85 17.52 21 1,66 92,57 

16 1,13 21.11 1 1,21 69,13 

17 1,37 21.68 2 1,66 37,13 

18 1,21 11.71    
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 التاسعة احملاضرة

 (1)اختيار املوقع 

  مدخل

                 موقع املصنع األول                عند اختيار 

 موقع مصنع جديد                            

                          موقع مركز جتاري                            

 موقع وكالة                            

 ( ولية, مستوى املعيشة, الضرائب تكلفة اليد العاملة, قرب املادة األ ) املوقع يؤثر على التكلفة 

 يؤثر على التنافسية                 يؤثر على األسعار 

 يف حياة املؤسسة مرة واحدة على األقل تطرح مشكلة اختيار املوقع 

 أكثر من مرة بعض املؤسسات تواجه املشكلة 

  عند فتح مصنع جديد 

  عند فتح مركز جديد 

  عند فتح فرع جديد 

  عند تغيري املوقع 

  لكن وضع املؤسسات خيتلف عند اختيار املوقع

 مؤسسات ليس هلا هامش يف اختيار املوقع  
 املياة / استخراج النفط / الصيد / املناجم 

  هي األكثر عددا                    يف اختيار املوقعمؤسسات هلا هامش كبري. 

  هذه املؤسسات اليت هلا هامش يف اختيار املوقع تقوم باختيار موقع من بني مواقع خمتلفة

 تتخذ املؤسسة قرارا إستراتيجيا
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 املؤثرة, العديد من العوامل عملية اختيار املوقع فيها 

 ختتلف هذه العوامل حسب القطاع 

 يف جمال الصناعة 

 اإلعفاءات الضريبية /التسهيالت / السوق /  املواصالت/ املواد األولية / اليد العامله /  الطاقة 

 : يف جمال اخلدمات 

  القرب من الزبائن 
  تكلفة النقل والقرب من األسواق 
  مواقع املنافسني 
  خصائص املوقع نفسه 

 إستراتيجية املوقع 

 اختيار املوقع قرار إستراتيجي 

 يتعلق بتصميم النظام اإلنتاجي ال بتشغيل النظام اإلنتاجي 

 : جوانب 3هتتم إستراتيجية املوقع بـ 

  مقدار السعة 
  توقيت التوسعات 
  أنواع الوحدات 

 : مقدار السعة 

 جانب مهم يف إستراتيجية املوقع 

 تتوقف السعة على الطلب املتوقع 
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 : توقيت التوسعات 

 هناك إستراتيجيتان لتحديد توقيت التوسعات 

 سعة تزيد على احلاجة لقيادة السوق وإزاحة املنافسني  :اإلستراتيجية اهلجومية 

 هي إستراتيجية دفاعية تنتظر املؤسسة فيها تطور السوق والطلب وال تغامر : اإلستراتيجية الدفاعية 

 :أنواع الوحدات 

 عند حتديد نوع الوحدة يكون للمؤسسة أربع خيارات 

  هذا النوع من املصانع يركز على اإلنتاج الكبري لتحقيق التكلفة املنخفضة : املصنع املركز على املنتج
 واالستفادة من اقتصاديات احلجم 

  هذا النوع من املصانع يركز على االستجابة السريعة للزبائن : املصنع املركز على السوق 

 ( لتكون قريبة من السوق)املؤسسات اخلدمية ختتار عموما موقعها بالتركيز على السوق             

  هذااخليار يركز على تصنيع منتجات متنوعة باستخدام تكنولوجيا معينة : املصنع املركز على التشغيل 
  النوع من املصانع يرتبط مبصانع صغرية كثرية لتمونه مبنتجات  هذا: ( املرافق العامة)مصنع األغراض العامة

 وأجزاء كثرية وخمتلفة 

 مراحل اختيار املوقع 

 مير اختيار املوقع بعدة مراحل 

 ختتلف هذه املراحل باختالف الباحثني يف اجملال 

 مراحل  1أن اختيار املوقع يتم يف     STEVENSONيرى 

 (  الدنياالتكلفة )يار التقييم حتديد مع 
  ( توفر املواد األولية, توفر اليد العاملة, االسواق)حتديد العوامل املهمة اليت تؤثر يف اإلنتاج أو التوزيع ... 
  حتديد املواقع البديلة من 
  تقييم البدائل واختاذ القرار 
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 العوامل املؤثرة يف اختيار املوقع 

 العوامل املؤثرة يف اختيار املوقع كثرية ومتنوعة 
 (  ق, االقتراب من اليد العاملةاالقتراب من املواد األولية, االقتراب من االسوا)

 اختيار املوقع مسألة البحث على أمثلية نظرا لعدد القيود                    
 تصنف العوامل املؤثرة يف اختيار املوقع بكيفيات خمتلفة  

 التصنيف على أساس جمموعات العوامل  
  (  اقتراب السوق, موقع املنافسة)عوامل مرتبطة بالسوق 
  ( النقل, الضرائب, تكلفة البناء )عوامل التكلفة امللموسة 
  ( كاملدارس, املستشفيات, املراكز الترفيهية )عوامل التكلفة غري امللموسة 

 التصنيف على أساس اعتمادية عامل املوقع 

 .من بني العوامل املؤثرة والذي يؤخذ بعني االعتبار عند اختيار املوقع عامل مهيمن يقوم هذا التصنيف على 

...( استخراج النفط, الصيد, املناجم )عندما ترتبط املؤسسة مبصدر املواد األولية  :االعتماد على املدخالت 
 فيجب أن يكون املوقع عند املادة األولية نفسها 

تاج إىل املصانع الكمياوية واملفاعل النووية حت)باحتياجات التشغيل  عندما ترتبط املوقع :االعتماد على التشغيل 
 (  كميات كبرية من املاء

 (   املنتجات سريعة الفساد)لزبائن عندما ترتبط منتجات املصنع بالقرب من ا :االعتماد على املخرجات 

 . لزبائن ألن اخلدمة ال تنقلاملؤسسات اخلدمية ختتار موقعها عموما على أساس السوق لالقتراب من ا: مالحظة

يف مدينته, اختيار البقاء )عندما يتحدد اختيار املوقع على اساس رغبة صاحب املؤسسة  :املدير -تفضيل املالك
 ( موقعا خاصا 

تكلفة املوقع كبرية وقد تكون كبرية جدا نظرا للنتائج اليت قد تترتب عن هذا املوقع  :عوامل التكلفة العامة 
 ( ملنافسة, االستقرار االقتصادي املناخ, ا)
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 طرق املفاضلة يف اختيار املوقع 

 هناك جمموعة من الطرق للمفاضلة يف اختيار املوقع 

  املفاضلة على أساس التكلفة والعوائد 
  تكلفة املوقع  /املفاضلة على أساس احلجم 
  املفاضلة باستعمال الوسيط البسيط 
  املفاضلة باستعمال طريقة النقل 

 التكلفة وطريقة النقل /طريقة احلجم: نتوقف عند طريقتني 

 تكلفة املوقع  /املفاضلة على أساس احلجم 
 حجم اإلنتاج وتكلفة املوقع : تعتمد الطريقة على معيارين اثنني مها 

 : مواقع على ضوء املعطيات التالية 1نريد املقارنة بني :  168. مثال ص

 التكلفة املتغرية للوحدة  التكلفة الثابتة  املوقع 

1  221111  8  

2  171111  11  

3  151111  18  

1  211111  19  

 : املطلوب

 وحدة  111111حتديد املوقع األمثل عند طلب بـ  -1

 حتديد أمثلية املواقع األربعة  -2

 ما هو املوقع األمثل  8111يف حالة اخنفاض الطلب إىل  -3
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 وحدة  11111حتديد املوقع األفضل عند طلب بـ 

 : وحدة حنصل على  11111حبساب التكلفة املتغرية على 

 111111التكلفة املتغرية عند  التكلفة املتغرية  التكلفة الثابتة  املوقع 
 وحدة 

 التكلفة اإلمجالية 

1  221111  8  81111  311111  

2  171111  11  111111  311111  

3  151111  18  181111  331111  

1  211111  19  191111  391111  
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 : مناطق األمثلثة 

 املوقع الثالث  =  5111إىل  1من 

 املوقع الثاين =  8333.33إىل  5111من 

 املوقع األول =  11111إىل  8333.33من  

 يصبح املوقع الثاين هو األمثل  8111عند اخنفاض الطلب إىل 

 املفاضلة على أساس طريقة النقل 

 يف اختيار املوقع (  مسألة النقل)تستعمل طريقة النقل 
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 العاشرةاحملاضرة 

 تذكري مبسألة النقل

 املراجعة من الكتاب ومن كتب حبوث العمليات

 :حل مسألة النقل 

 مراحل  1يتم حل مسألة النقل يف 

  ( مع ضمان التوازن بني العرض والطلب)إعداد اجلدول 
  البحث عن حل أويل 
  رقابة أمثلية احلل األويل 
  حتسني احلل حىت األمثلية 

 :  تقدر حاجة الدمام والرياض ومكة املكرمة إىل التمر من نوع السكري كالتايل 2112بالنسبة لسنة  : مسألة 

 طن 13: الدمام 

 طن 22:  الرياض

 طن  11:  مكة املكرمة

من  2112الكميات املنتظر إنتاجها يف . األحساء والقصيم واملدينة املنورة: ميكن تلبية هذه احلاجات من ثالثة أماكن 
 : هذا النوع هي التالية

 طن21: األحساء

 طن31:  صيملقا

 طن 25:  املدينة املنورة
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 تظهر يف اجلدول التايل تكاليف نقل الطن الواحد 

 إىل

   من 

 مكة املكرمة  الرياض  الدمام 

  9  6  1 األحساء 

  5  1  7 القصيم 

  5  3  11 املدينة املنورة 

   

       ريال 111الوحدة  

 كيف ستكون خطة النقل املثلى ؟ : املطلوب

يف اجلدول متثل األسطر : إعداد اجلدول 
 املوردين ومتثل األعمدة املستفيدين 

                                    : ضمان التوازن 
التوازن بني العرض والطلب شرط أساسي يف 

 مسألة النقل 

 ال ميكن حل املسألة يف حالة عدم التوازن 
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 يف حالة عدم التوازن 

 ( جمموع كميات األسطر أكرب من جموع كميات األعمدة)إذا كان العرض أكرب من الطلب 

 نضيف مستفيدا ومهيا أي نضيف عمودا            

 ( جمموع كميات األعمدة أكرب من جموع كميات األسطر)إذا كان الطلب أكرب من العرض 

 فنضيف موردا ومهيا أي نضيف سطرا           

  كمية املورد الومهي أو املستفيد الومهي حتدد بالفرق بني العرض والطلب 
  تكاليف نقل املورد الومهي واملستفيد الومهي تساوي صفرا 
  عند تطبيق طريقة النقل لتحديد املوقع نضع تكاليف املوقع الذي يدرس 

 ( طريقة الشمال الغريب)البحث عن حل أويل 

 نستعمل هنا فقط طريقة الشمال الغريب . هناك طرق كثرية

 نة املتواجدة يف مشال غرب اجلدول كل مرة تتمثل طريقة الشمال الغريب يف التوزيع على اخلا

 طريقة الشمال الغريب ال تأخذ التكاليف بعني االعتبار عند البحث عن حل أويل 
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 احلادية عشراحملاضرة 

 تطبيق مسألة النقل يف اختيار املوقع

 املسألة 

الكميات املنتجة يوميا . تقوم املؤسسة الشرقية لأللبان بصنع وتسويق منتجاهتا يف املنطقة الشرقية باململكة العربية السعودية
 :من األلبان هي التالية

 طن21: مصنع األحساء 

 طن22: مصنع الدمام

 طن12 :مصنع اخلرب

 :أما الطلب اليومي على منتجات املؤسسة فهو كالتايل

 طن 21: األحساء

 طن33: الدمام 

 طن23: اخلرب

 األول مبنطقة: نظرا ألمهية الطلب, قررت املؤسسة إنشاء مصنع رابع, وبعد الدراسة توقف اختيارها على موقعني اثنني
 اجلبيل والثاين مبنطقة الظهران

 ة نقل وإيصال الطن الواحد من األلبان للزبائن يبني اجلدول التايل تكلف

 

 ريال  111: الوحدة  

 :املطلوب 

 ما هي طاقة إنتاج املصنع الرابع ؟  

 وما هو املوقع األمثل للمصنع الرابع ؟  



 د عيسى حيـرش.أ/   إدارة العمليات   69
 شاخمة اآلفـق : اعداد 
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ريال يوميا يف نقل  2111منطقة اجلبيل ألنه يسمح بتوفري : ومن النتائج السابقة يظهر أن املوقع األفضل هو املوقع األول 
 . وإيصال األلبان للزبائن
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 الثانية عشراحملاضرة 

 (1)إدارة املشاريع 

 متثل إدارة املشاريع واحدة من أهم وأشهر الطرق اليت يلجأ إليها املدير أثناء ممارسة وظائفه 

 تستعمل هذه الطريقة بالنسبة للمشاريع الكبرية واملشاريع الصغرية على حد السواء 

 كما تستعمل من طرف املؤسسات الكبرية وأيضا املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحىت املؤسسات املصغرة 

 الغرض من هذه الطريقة هو التحكم يف إجناز املشاريع 

 إدارة املشاريع أصبحت ختصصا يدرس باجلامعات ومتنح فيه شهادات عليا 

 

 : Ganttخريطة 

 هي عبارة عن , ملتابعة مدى تقدم املشروع  Ganttتستعمل خريطة 

  (  املشاهدة)أداة سهلة وتعتمد أكثر على املالحظة 
  أداة لرقابة املشاريع 

 : فيما يلي  Ganttتتمثل مراحل استعمال خريطة 

  ( جدول زمين)رسم خمطط 
  إظهار جدولة عمليات املشروع حسب اخلطة 
  إظهار تقدم اإلجناز 
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 للتخطيط أو التنظيم  Ganttال تصلح طريقة 

 لتخطيط و تنظيم  املشاريع  CPMو  PERTتستعمل طريقة 

 

                                                                                            

 

 أهم املصطلحات 

 العملية  -1

 يقسم املشروع إىل جمموعة من العمليات البسيطة 

 ترسم العملية يف شكل سهم 

 طول السهم ليس له عالقة مبدة العملية 

 :لكل عملية 

  اسم خيتلف عن اسم غريها من العمليات 
  مدة 

 ( حسب املشروع أيام أو أسابيع أو أشهر )منية وحدات ز 1تستغرق  bالعملية 
 ( حسب املشروع أيام أو أسابيع أو أشهر )منية وحدات ز 11تستغرق  kالعملية 

PROGRAMM EVALUATION 

REVIEW TECHNIC 

 

CRITICAL PATH METHOD 
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 املرحلة  -2
 متثل املرحلة مرحلة االنطالق أو مرحلة االنتهاء 

 ترسم املرحلة يف شكل دائرة 

 
 لكل عملية مرحلة انطالق ومرحلة انتهاء 

 

 مرحلة انطالق العملية هي يف نفس الوقت مرحلة انتهاء العملية اليت تسبقها 

 

 مرحلة انتهاء العملية هي يف نفس الوقت مرحلة انطالق العملية اليت تليها 

 مالحظات هامة جدا 

 بني نفس املرحلتني ال ميكن أن تكون إال عملية واحدة 

 

 إىل نفس املرحلة ميكن أن تصل أكثر من عملية                   من نفس املرحلة ميكن أن تنطلق أكثر من عملية 
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 جيب احلرص على إظهار االرتباط الفعلي بني العمليات 

  bتسبق العملية  aالعملية 

       aتتبع العملية   bأو العملية 

  fتسبقان العملية  dو  cالعمليتان 

  dو  cتتبع العمليتني  fأو العملية 

  gو fتسبق العمليتني   eو  dو  cالعمليات 

  eو dو  cتتبعان العمليات   gو  fأو العمليتان 

   

 ( العملية الومهية) العملية اخلياليةعندما يستحيل إظهار العالقة الفعلية, نلجأ إىل 

تسبق  cوالعملية  fتسبقان العملية  dو  cإذا كانت العمليتان 
  gالعملية 

و العملية   dهذا الرسم غري صحيح ألن هناك عالقة بني العملية 
g ليست موجودة فعال . 

 العملية اخليالية تساعد على رسم العالقات الفعلية 

 خصائص العملية اخليالية -3

 العملية اخليالية ليس هلا اسم 

  1= العملية اخليالية ليس هلا مدة أي مدهتا 

 العملية اخليالية  تعامل كباقي العمليات عند احلساب 

 ار احلرج العملية اخليالية ميكن ان تدخل يف املس
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 الشبكة  -1

 الشبكة هي كل عمليات ومراحل املشروع 

 تظهر الشبكة ارتباط العمليات وتسلسلها, ومدة كل منها 

 : مالحظات هامة

 تنطلق الشبكة مبرحلة واحدة 

 تنتهي الشبكة مبرحلة واحدة 

 

 املسار  -5

 املسار هو جمموعة من العمليات املتسلسلة واملتواصلة من أول الشبكة إىل هناية الشبكة 

 يف الشبكة دائما أكثر من مسار 
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 : ترقيم الشبكة 

 

 

 ترقم الشبكة من اليسار إىل اليمني ومن األعلى إىل األسفل باستعمال األرقام دون التكرار 

 

 حساب أدىن مدة للمشروع 

 تكون أدىن مدة ألول مرحلة مساوية للسفر 

 حتسب أدىن مدة للمشروع جبمع املدد من اليسار إىل اليمني 

 

 

 يف حالة وصول أكثر من عملية إىل نفس املرحلة, تعتمد أكرب قيمة 
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 ال ـمث

 

 ( حسب املسألة... أسبوع أو شهر ) 21أدىن مدة للمشروع هي 

 وحدة زمنية  21معىن هذا أن املشروع سيتم إجنازه, يف أحسن الظروف يف 

 حساب أقصى مدة للمشروع 

 تكون أقصى مدة آلخر مرحلة مساوية ألدىن مدة هلا 

 حتسب أقصى مدة للمشروع بطرح املدد من اليمني إىل اليسار 

 يف حالة انطالق أكثر من عملية من نفس املرحلة, تعتمد أصغر قيمة 

 

 

 .أدىن مدة أقل أو تساوي أقصى مدة ال تكون أكثر منها أبدا 
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 احملاضرة الثالثة عشر

 (2)إدارة املشاريع 

 حساب أدىن مدة للمشروع 

 تكون أدىن مدة ألول مرحلة مساوية للسفر 

 حتسب أدىن مدة للمشروع جبمع املدد من اليسار إىل اليمني 

 يف حالة وصول أكثر من عملية إىل نفس املرحلة, تعتمد أكرب قيمة 

 

 ( حسب املسألة... أسبوع أو شهر ) 21أدىن مدة للمشروع هي 

 وحدة زمنية  21معىن هذا أن املشروع سيتم إجنازه, يف أحسن الظروف يف 

 حساب أقصى مدة للمشروع 

 تكون أقصى مدة آلخر مرحلة مساوية ألدىن مدة هلا 
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 حتسب أقصى مدة للمشروع بطرح املدد من اليمني إىل اليسار 

 

 انطالق أكثر من عملية من نفس املرحلة, تعتمد أصغر قيمة  يف حالة

 

 أدىن مدة أقل أو تساوي أقصى مدة وال تكون أكثر منها أبدا : الحظ أن 
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 املسار احلرج 

 عند حساب املدة الدنيا واملدة القصوى للمشروع نالحظ 

 املدة الدنيا تكون أقل من املدة القصوى 

 دنيا باملدة القصوى يف بعض احلاالت تتساوى املدة ال

 ,وهو نوعان هامش التغرياتالفرق بني املدة الدنيا واملدة القصوى لنفس املرحلة يسمى 

 موجب, عندما تكون املدة القصوى أكرب من املدة الدنيا 

 مساويا للصفر, عندما تكون املدة الدنيا تساوي املدة القصوى 

 ( حامسة)مرحلتني هبامش تغريات مساويا للصفر هي عملية حرجة العملية اليت توجد بني 

 جمموع العمليات احلرجة تشكل املسار احلرج 

 بالشبكة ميكن أن يكون أكثر من مسار حرج 

 يبني املسار احلرج يف الشبكة ويكتب كتابة 

 

  c - f - h املسار احلرج هو

 أسبوعا 21ومدته 
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 مسألة 

 من اجلدول التايل, حدد املسار احلرج للمشروع 
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 املسار احلرج هي العمليات اليت جيب احلرص على إجنازها يف وقتها, ال تتحمل أي تأخري 

  هامش التغريات لعمليات املسار  يساوي صفرا 
  احلرص على إجناز العمليات احلرجة يف وقتها : مسؤولية مدير املشروع األوىل 

 املدة املثلى للمشروع ؟ هل يكفي أننا حددنا 

 وإذا كانت مدتنا املثلى ال تتماشى مع الواقع ؟ 
 :مثال

 . مكني االستفادة منه يف وقت معنيشهر لت 16شهر, إال أنه جيب تسليمة يف  21املشروع الذي كلفنا بإجنازه يستغرق  
 ما العمل ؟ 

 ي طريقة املسار احلرج ال تدلنا عن الكيفية, ولكن هناك طرقة اخرى وه
PERT  COST  ANALYSIS  

  ومتكننا من هذا األمر  PERTمتممة لطريقة 
 . يستطيع رئيس املشروع, يف الكثري من احلاالت, أن يغري يف مدة عمليات معينة مبنحها وسائل إضافية

 . أيام أو أقل 3أيام, مثال, فإذا أضفنا بناءا ثانيا قد ننتهي من احلائط يف  6إذا كان بناء حائط ببناء واحد يستغرق 
شحنة, فإذا خصصنا  21طن الواحدة حيتاج إىل  1شاحنة ذات محولة  5طن من بضاعة معينة بـ  111وإذا كان نقل 
  .شاحنة بنفس احلمولة فسيستغرق النقل شحنتني فحسب 51هلذه البضاعة 

  إجناز عملية أو عملياتقد يستطيع رئيس املشروع أن يعجل يف ( املالية أو البشرية أو غريها)بإضافة املوارد 
 . إال أن هذا يؤدي إىل تكاليف إضافية

  تتحول مسالة إدارة املشروع إىل إدارة تكاليف املشروع
  هي تقنية إلدارة تكاليف املشروع مع إدارة املشروع نفسه PERT COSTطريقة 
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  .وقت إجناز العملية قصريا وتكلفتها كبرية, والعكس صحيحكلما كانت املوارد متوفرة كلما صار 

  :ميكن رسم هذه العالقة بني مدة العملية وتكلفتها كاآليت

 
 

 رأينا من قبل أن احلرص على إجناز العمليات احلرجة يف وقتها يضمن إجناز املشروع يف وقته 
 اإلسراع يف إجناز املشروع يعين اإلسراع يف إجناز العمليات احلرجة بنفس املنطق يتبني أن 

  زيادة املوارد املخصصة هلذه العمليات 
  زيادة تكاليف إجناز هذه العمليات 
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 الرابعة عشر احملاضرة
 مراجعة

 مسألة 
 من اجلدول التايل, حدد املسار احلرج للمشروع 
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 مراجعة للمقرر
 ( 1)واإلستراتيجية والتطور املفهوم 

 تعريف اإلنتاج 
 تصنيف عمليات اإلنتاج 

 مفهوم إدارة العمليات  -1
 تعريف إدارة العمليات  -2
 مداخل إدارة العمليات  -3

  مدخل الوظائف اإلدارية 
  مدخل علم اإلدارة 
  مدخل القرارات 
  مدخل النظم 
  مدخل دورة احلياة 
  مدخل إستراتيجية العمليات 

 إستراتيجية العمليات  -1
 (2)املفهوم واإلستراتيجية والتطور : دارة العمليات إ

 إعادة اهلندسة  /املنافسة القائمة على اخلدمة /املنافسة القائمة على الوقت / العوملة /إدارة اجلودة الشاملة: امليزة التنافسية
 خصائص املنتج واخلدمة -5
   التطور التارخيي إلدارة العمليات -6

  االجتاهات املعاصرة إلدارة العمليات
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 املنتج واملنتج اجلديد
  مدخل التكامل/   مدخل التسويق/   مدخل اإلنتاج : مفهوم املنتج واملنتج اجلديد -1

 ميثل هدفا أساسيا لعمل التطوير يف املؤسسة احلديثة املنتج اجلديد 
 إستراتيجيات املنتج -2

 اإلستراتيجية اهلجومية  
 إستراتيجية اتباع القائد  
 اإلستراتيجية املوجهة للتطبيقات  
 اإلستراتيجية املوجهة للتطبيقات  
 إستراتيجية اإلنتاج الكفء  

 تطوير املنتجات  -3

 التبسيط والتنوع يف املنتجات  -1

 (2)املنتج واملنتج اجلديد   

 أساليب تطوير املنتجات -5

   الطريقة البديهيةIntuitive method  
  فريق املغامرة(Venture team)  
  دورة االبتكار(Innovation Cycle)  

 دورة حياة املنتج -6

  (Service life cycle)دورة حياة اخلدمة  -7

 العالقة بني املنتج والتشغيل -8

 منحىن التعلم  -9

 اليابانية يف جمال املنتجالتجربة  -11
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 (1)ملزيج اإلنتاجي بالربجمة اخلطية ا

  التعريف مبسألة الربجمة اخلطية

  مكونات مسألة الربجمة اخلطية

 أنواع مسائل الربجمة اخلطية 

  مراحل حل مسألة الربجمة اخلطية

 (2)املزيج اإلنتاجي بالربجمة اخلطية 

  تطبيق مسألة الربجمة اخلطية

 (1)تقدير الطلب 

 اذا تقدير الطلب  مل , تقدير الطلب  , التقدير

 .النمط العشوائي /  النمط الدوري/ النمط املومسي/ منط االجتاه/  النمط األفقي  : التغري يف الطلبأمناط 

 الدقة يف التقدير  

 أساليب التقدير 

  DELPHIطريقة /دراسات السوق / تقدير اإلدارة / قوة البيع ومصاحل التسويق / تقدير املدير : األساليب النوعية 

 (2)تقدير الطلب 

 :الكمية األساليب 

  الطريقة البيانية 
  املتوسط املتحرك البسيط 
  املتوسط املتحرك املرجح 
  التهدئة األسية 
  االحندار اخلطي 
  تقدير الطلب املومسي 
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 (1)اختيار املوقع 

 أنواع الوحدات / ت توقيت التوسعا/  مقدار السعة : إستراتيجية املوقع 

 مراحل اختيار املوقع 

 اختيار املوقع العوامل املؤثرة يف  

 :طرق املفاضلة يف اختيار املوقع 

  املفاضلة على أساس التكلفة والعوائد 
  تكلفة املوقع  /املفاضلة على أساس احلجم 
  املفاضلة باستعمال الوسيط البسيط 
  املفاضلة باستعمال طريقة النقل 

 

 تذكري مبسألة النقل

 تطبيق مسألة النقل يف اختيار املوقع

 (2)إدارة املشاريع  /  (1)إدارة املشاريع 

 

 


